Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
„Maketēšanas, foto un mākslinieka dizainera pakalpojumu iepirkums”,
identif.Nr.SIA-RM-2017/53

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SRM-17-640-lī
par maketēšanas, foto un mākslinieka dizainera pakalpojumu veikšanu
Rīgā,

2017. gada 11.oktobrī

SIA “Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas Nr.40003982628, tās valdes priekšsēdētāja Aivara
Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr. SRM-14-6-pv, turpmāk
tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bumbierkoks", vienotais reģistrācijas 40003764565, tās
valdes priekšsēdētāja Gata Poikāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā –
Izpildītājs, no otras puses, kopā turpmāk tekstā saukti - Līdzēji,
pamatojoties uz iepirkuma „Maketēšanas, foto un mākslinieka dizainera pakalpojumu
iepirkums”, identif.Nr.SIA-RM-2017/53) komisijas lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt, bet Pasūtītājs apņemas pasūtīt no Izpildītāja maketēšanas,
foto un mākslinieka dizainera pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi), saskaņā ar Līdzēju apstiprināto
Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja iepirkumā iesniegto Tehnisko piedāvājumu
(Līguma 2.pielikums) par finanšu piedāvājumā norādītajā vienības cenām (Līguma 2.pielikums).
1.2. Kopējā līgumcena par Līguma ietvaros nodrošinātajiem Pakalpojumiem Līguma darbības
laikā nepārsniegs 15 000.00 EUR (bez PVN). Papildus Līguma kopējai cenai Pasūtītājs maksā
Izpildītājam PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
1.3. Līguma kopējo cenu veido visu pakalpojumu, kurus Pasūtītājs ir saņēmis Līguma darbības
laikā, sasummēta vērtība.
1.4. Ja Pasūtītājam būs nepieciešami pakalpojumi, kas nav iekļauti Tehniskajā piedāvājumā,
bet attiecināmi uz iepirkuma priekšmetu, tad šādu pakalpojumu nodrošināšana notiks tikai pēc cenas
saskaņošanas ar Pasūtītāju. Šādu Pakalpojumu apjoms Līguma izpildes laikā nevar pārsniegt 10% no
Līguma 1.3.punktā norādītās Līguma kopējās cenas bez PVN.
1.5. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā var saņemt Pakalpojumu tādā apjomā, kāds tam ir
nepieciešams, un negarantē maksimālā apjoma un visu pozīciju iegādi par visu Līguma kopējo cenu.

1.

2. PAKALPOJUMA CENA, APMAKSAS KĀRTĪBA UN KVALITĀTE
2.1. Pakalpojumu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Izpildītāja iepirkumā identifikācijas Nr.
SIA-RM-2017/53 iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādītajiem vienības izcenojumiem (Līguma
2.pielikums) un faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, atbilstoši Līgumā noteiktajā kārtībā sastādītam
Pakalpojumu pieņemšanas nodošanas aktam.
2.2. Izpildītāja finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītās vienības cenas netiek
mainītas Līguma darbības laikā.
2.3. Samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā
no Pakalpojumu Pieņemšanas – Nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto
rēķinu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.
2.4. Izpildītājam jānodrošina Pakalpojumu kvalitāte atbilstoši Tehniskajā specifikācijā
(Līguma 1.pielikums) noteiktajam.
3. PASŪTĪJUMA PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Līguma 9.1.punktā noteiktā Pasūtītāja kontaktpersona veic pakalpojumu pieprasījumu
rakstveidā nosūtot Pasūtījumu uz e-pastu: gatis@bumbierkoks.lv . Pasūtījums tiek uzskatīts par saņemtu
nākamajā darba dienā.
3.2. Izpildītājs sakomplektē pasūtījumu, nodrošinot Pakalpojuma izpildi Tehniskajā
specifikācijā noteiktajā kvalitātē un Tehniskajā piedāvājumā norādītajā laikā (Līguma 2.pielikums).
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3.3. Ja, pieņemot Pakalpojumu, tiek konstatēta neatbilstība pasūtījuma apjomam, kvalitātei vai
kādi citi trūkumi, Pasūtītājs elektroniski iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju. Izpildītājam
jānodrošina trūkumu vai neatbilstību novēršanu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no pretenzijas
saņemšanas dienas.
3.4. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses abpusēji parakstījušas Pakalpojumu
pieņemšanas – Nodošanas aktu.
3.5. Līdzēju domstarpības, kas rodas saistībā ar izpildītā pasūtījuma kvalitāti un tās atbilstības
Līguma noteikumiem novērtēšanu un ko Līdzēji nevar atrisināt savstarpēji vienojoties, izšķir Pasūtītāja
un Izpildītāja pieaicināti licencēti, (sertificēti) kompetenti speciālisti. Speciālistu piesaistes izmaksas
sedz tas Līdzējs, kuram par sliktu tiek sastādīts speciālistu slēdziens.

4. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
4.1. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.3.punktā noteikto maksājuma termiņu, Izpildītājam ir
tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no sniegtajiem, bet laikus
neapmaksātiem Pakalpojumiem par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no laikā neapmaksāto pakalpojumu vērtības.
4.2. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojuma sniegšanu Tehniskajā piedāvajumā norādītajā
termiņā vai noteiktajā termiņā neizpilda kādus citus terminētus no Līguma vai Tehniskās specifikācijas
izrietošus pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta)
no kavēto Pakalpojumu izpildes apjoma par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no kavēto saistību izpildes vērtības. Par būtiskiem Līguma saistību pārkāpumiem, kam
nav noteikts konkrēts izpildes termiņš vai kuriem nav noteikta vērtība, piemēram laikus nesniegta
informācija par kontaktpersonu maiņu u.tml., Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 20 EUR
apmērā, par katru gadījumu.
4.3. Ja Pakalpojumu saņemšana netiek nodrošināta vairāk kā 5 (piecas) dienas pēc Tehniskajā
piedāvājumā norādītā pakalpojuma izpildes termiņa notecējuma, Pasūtītājam ir tiesības analoģisku
Pakalpojumu iegādāties no trešajām personām, par to elektroniski paziņojot Izpildītāja kontaktpersonai.
Ja šajā gadījumā pakalpojuma izpildes maksa pārsniedz Līguma 2.pielikumā Finanšu piedāvājumā
norādītos izcenojumus, Izpildītājam ir pienākums, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kompensēt Pakalpojumu
cenu starpību 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina nosūtīšanas dienas.
4.4. Ja Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināts līgumsods vai izpildās Līguma
4.3.punkta nosacījumi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ieturēt aprēķināto līgumsodu vai Līguma
4.3.punktā noteikto maksājumu no kārtējām Izpildītājam izmaksājamām summām.
4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību pienācīgas izpildes.
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad tiks izlietots viss
Līguma 1.2.punktā noteiktais apjoms, izņemot gadījumus, kad Līgums zaudē spēku saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
5.2.1.
tiesa pasludinājusi Izpildītāja maksātnespēju, vai tiek pieņemts lēmums par Izpildītāja
likvidāciju, vai reorganizāciju, kas traucē tam turpināt Līgumā noteikto saistību izpildi;
5.2.2.
pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, Izpildītājs ir
apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais apliecinājums;
5.2.3.
Izpildītājs atkārtoti neievēro Tehnikās specifikācijas vai Līguma nosacījumus.
5.3. Līguma 5.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 7 (septiņu)
darba dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam, veicot
savstarpējus norēķinus.
5.4. Līgumu var papildināt vai grozīt, pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās. Jebkuri
papildinājumi vai grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā.
5.5. Ja Izpildītājam ir radušies neparedzēti vai no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavēja
vai var aizkavēt pasūtījuma nodošanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir
pienākums pasūtījuma izpildes termiņa pagarinājumu savlaicīgi saskaņot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs ir
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tiesīgs atteikt termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītāja izpratnē Izpildītāja argumenti nav pietiekami pamatoti,
lai izlemtu par termiņa pagarinājumu, vai Izpildītājs ir apzināti kavējis Pakalpojuma izpildi.

6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no Līguma nosacījumu izpildes, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara –
no Līdzēju gribas neatkarīgi notikumi, kuru iestāšanās nav atkarīga no Līdzēju gribas un iespējām tos
kontrolēt, un kuru rezultātā Līgumu vairs nav iespējams izpildīt. Pie šādiem notikumiem ir pieskaitāmi
arī, bet ne tikai, stihiskas nelaimes (dabas katastrofas), streiki, karadarbība, būtiskas un neparedzamas
izmaiņas normatīvajos aktos.
6.2. Līdzējs, kura nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, 3 (trīs) dienu laikā par
to informē otru Līdzēju, un iesniedz kompetentas iestādes izziņu par nepārvaramas varas faktu, kā arī
pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības. Kompetentas iestādes izziņu
iesniegt nav nepieciešams, ja tas nav iespējams, kā arī ja nepārvaramās varas pamatā esošais notikums
ir vispārzināms.
7. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai
spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā (šķīrējtiesu reģistra
Nr.40003738859) rakstveida procesā latviešu valodā viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas
Republikas tiesību aktos noteiktajām materiālajām un procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas
reglamentā noteikto strīda izšķiršanas kārtību.
8.
NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar pielikumiem. Viens eksemplārs glabājas pie
Pasūtītāja, otrs - pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8.2. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
8.2.1.
1.pielikums - Tehniskā specifikācija;
8.2.2.
2.pielikums - Pretendenta tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
8.4. Visa sakarā ar Līgumu nodotā korespondence uzskatāma par saņemtu:
8.4.1.
nosūtīšanas dienā, kad tā personīgi izsniegta Līdzēja pārstāvim;
8.4.2.
nākamajā darba dienā, ja nosūtīta elektroniski uz Līgumā norādīto kontaktpersonas
e- pastu;
8.4.3.
trešajā dienā pēc ierakstīta pasta sūtījuma nodošanas pasta iestādē.
8.5. Līdzēji paziņo viens otram par rekvizītu (nosaukuma, adreses, bankas, kontaktpersonas
u.c.) un tiesiskā stāvokļa maiņu 10 (desmit) darba dienu laikā. Zaudējumus, kas rodas Līdzējiem
savlaicīgas informācijas nesaņemšanas gadījumā, sedz vainojamais Līdzējs pilnā apmērā.
9.
KONTAKTPERSONAS
9.1. Pasūtītāja kontaktpersona, kura kontaktējas ar Izpildītāju un nodrošina Līguma
administrēšanu ir: SIA „Rīgas meži” daļas „Mežaparks” vadītāja vietnieks Aigars Pencis, tālrunis: +371
29288438, e-pasts: aigars.pencis@riga.lv.
9.2. Kontaktpersona no Izpildītāja puses, kura nodrošina Līguma administrēšanu: valdes
priekšsēdētājs Gatis Poikāns, tel. Nr.+371 29134473, e-pasts: gatis@bumbierkoks.lv .
9.3. Līdzēji apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām kontaktpersonu
sastāvā vai atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.
9.4. Kontaktpersonām ir šādas tiesības:
9.4.1.
Nosūtīt un saņemt pasūtījuma pieprasījumus;
9.4.2.
saskaņot izpildes termiņus gadījumos, kad šāda iespēja paredzēta Tehniskajā
specifikācijā;
9.4.3.
parakstīt pakalpojumu pieņemšanas nodošanas aktus un rēķinus;
9.4.4.
pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;
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9.4.5.
risināt citus ar Līguma izpildi saistītus jautājumus.
9.5. Kontaktpersonām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai tā
pielikumos.
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78D,
Rīga, LV-1029
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003982628
Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr.: LV15PARX0005508860001

____________________/A.Tauriņš/
valdes priekšsēdētājs

Izpildītājs:
Sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību
"Bumbierkoks"
Juridiskā adrese: Rīga, Zvanu iela 13-4, LV-1048
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003764565
Banka: AS „SEB Banka”
Konta Nr.: LV33UNLA0050006808590

____________________/ G.Poikāns/
valdes priekšsēdētājs
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1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.

Darbu veids

Maketēšanas pakalpojumi
1
Lielformāta baneris

Gatava izstrādājuma izmērs vai
cita raksturojoša informācija

Maksimālais
izstrādes termiņš*

Līdz 7m2

2 stundas

2

Lielformāta baneris

No 8 līdz 12m2

3 stundas

3

Lielformāta baneris

Virs 13m2

4 stundas

4

Dārznieka dienasgrāmatas makets

A4, Līdz 200 lapām

10 darbadienas

5

Skrejlapas makets

A5

1 darbadiena

6

Divpusējas skrejlapas makets

A5

1 darbadiena

7

Plakāta makets

1,36 m x 2,98 m

1 darbadiena

8

Plakāta makets

A2

1 darbadiena

9

Plakāta makets

A1

1 darbadiena

10

Brīdinājuma zīmes makets

Dažāda izmēra

1 darbadiena

11

Ielūguma makets

Dažāda izmēra

1 darbadiena

12

Vizītkartes makets

50mm x 90 mm

1 darbadiena

13

Apsveikuma kartiņas makets

Dažāda izmēra

1 darbadiena

14

SIA „Rīgas Meži” kalendāra makets

10 darbadiena

15
16

Piezīmju lapas ar logo un ūdenszīmi
makets
Zīmoga makets

Dažāda izmēra, vismaz A3;
12 lappuses+ 2 vāki
A4
Dažāda izmēra

6 stundas

17

Aploksnes makets

A4

4 stundas

18

Aploksnes makets

A5

4 stundas

19

Biznesa aploksnes makets

A4

4 stundas

20

Veidlapas makets

A4

4 stundas

21

SIA „Rīgas Meži” bukleta makets

15 darba dienas

22

Rediģējamas elektroniskas caurlaides
makets
SIA „Rīgas Meži” interneta mājas
lapas banera makets
Flash banera interneta mājas lapai ar
SIA „Rīgas Meži” reklāmām makets
SIA „Rīgas Meži” bukleta makets

20 x 20cm lappušu skaits maksimāli līdz 50
A4
Dažāda izmēra

6 stundas

Dažāda izmēra

6 stundas

A4;

10 darbadiena

23
24
25

4 stundas

2 darbadiena
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lappušu skaits -maksimāli līdz 70
Dažāda izmēra

1 darbadiena

Lappušu skaits 360

5 darbadiena

27

Piktogrammu izstrādāšana
brīdinājumu un informatīvajām zīmēm
Mežsarga dienasgrāmatas makets

28

Reprezentācijas dāvanas makets

Dažāda izmēra

1 darbadiena

29

A4;+vāki
Lappušu skaits 60
Dažāda izmēra

10 darbadiena

30

SIA „Rīgas Meži” informatīvā
izdevuma „Rīgas mežu avīze” makets
Maketi informatīvajiem stendiem

31

Reklāmu maketi drukātajiem medijiem

Dažāda izmēra;

4 stundas

32

Maketi darba mapēm

Dažāda izmēra

4 stundas

33

Maketi dāvanu maisiņiem

Dažāda izmēra

4 stundas

34

Kartes sagatavošana

Dažāda izmēra

5 darbadienas

35

Grāmatas makets

15 darbadiena

36

Grāmatas makets

37

Grāmatas makets

38

Nestandarta makets

Aptuvenais izmērs A4, lappušu
skaits līdz 200
Aptuvenais izmērs A4, lappušu
skaits līdz 300
Aptuvenais izmērs A4, lappušu
skaits līdz 400
Prasības tiek noteiktas Pasūtījumā
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Foto un mākslinieka dizainera pakalpojumi
39
30 sekunžu videoklipu veidošana
Līdz 30 sek.

1 darbadiena

21 darbadiena
25 darbadiena
-

5 darbadiena

1 sesija - 2 stundas

2 stundas

41

Fotosesijas foto studijā ar fotogrāfu un
asistentu, nodrošinot: 1) darbu ar
profesionālu fototehniku – digitālu
spoguļkameru ar ne mazāk kā 18
miljoni pikseļu izšķirtspēju un
profesionālo optiku, 2) fotostudija –
aprīkotu ar foto studijas gaismām,
foniem u.c. aprīkojumu, 3) stilista un
grima mākslinieka darbu
nepieciešamības gadījumā.
Fotogrāfiju pēcapstrāde

-

1 stunda

42

Senu fotogrāfiju apstrāde

-

1 stunda

40

Kopējie Līguma izpildes nosacījumi
43
Prasības programnodrošinājumam

Adobe CC vai līdzvērtīgu
Jānodrošina
programmnodrošinājumu
44
Prasības izstrādāto maketu
Tiek nodrošināta maketu kārtošanu Jānodrošina
iesniegšanai
stila grāmatā un izveidoto foto un
video darbu nodošana ar digitālo
datu nesēju.
* Izstrādes termiņš- Maksimālais pieļaujamais pasūtījuma izstrādes termiņš par vienu vienību pasūtītājam nodotu, pilnībā gatavu un Pasūtītāja apstiprinātu maketu.
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